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                                           Z á p i s n i c a 

          z rokovania Celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska 

                                konanej dňa 2. marca 2017 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: podľa pozvánky 

 

 

      Predsedníčka Nitrianskej sekcie Mgr. Pamela Záleská privítala na pôde 

Krajského súdu v Nitre  prezidenta, viceprezidentov a členov celorepublikovej 

rady ZSS.  

 

     Rokovanie po konštatovaní uznášaniaschopnosti CR viedol prezident 

ZSS Juraj Sopoliga, ktorý navrhol doplniť program bodu 3/ o tieto 

skutočnosti: 

- prejednanie postupu prezidenta ZSS k jeho vyhláseniu zo dňa 

14.02.2017, 

-  podanie informácie o rokovaní prezidenta ZSS so zástupcami ZOJ, 

- predloženia stanoviska CR ZSS k osočovaniu Súdnej rady,  

- podanie informácie prezidenta ZSS o liste, ktorý bude publikovaný 

v súvislosti s pripravovanou novelou stavovského zákona o sudcoch,  

- komunikácia s médiami, najmä RTVS a Hospodárskymi novinami, 

- prejednanie podania podnetu na disciplinárne konanie na poslanca 

JUDr. Alojza Baraníka, 

- konanie zhromaždenia Prešovskej sekcie ZSS dňa 14.03.2017 za 

účelom obživnutia konania tejto sekcie. 

     Doplnenie programu bolo následne jednohlasne prijaté. 

 

 K bodu 1/ 

         Prezident Juraj Sopoliga podal CR informáciu o priebehu rokovania 

v rozporovom konaní. 
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Bod 2/ 

      Prezident Juraj Sopoliga informoval o priebehu a výsledkoch rokovania 

s orgánmi správy a samosprávy súdov na prípravu kandidátov do volieb za 

členov Súdnej rady SR. 

 

Bod 3/ 

a/ 

      V tomto bode prezident ZSS poukázal na dôležitosť finančnej disciplíny 

členov v súvislosti s platením členských príspevkov, ktoré v podstate tvoria 

príjmy ZSS. Poukázal v tejto súvislosti na dôležitosť činnosti sekčných rád. 

Ako najvhodnejší model vyberania členských príspevkov sa osvedčil postup 

na základe dohody o zrážkach zo mzdy. 

          K tomuto sa vyjadrili členovia CR - JUDr. Greguš, JUDr. Florovič, 

JUDr. Jánošková, JUDr. Melicher, JUDr. Fulcová, Mgr. Záleská vrátane 

prezidenta s tým, že je potrebné vyzvať členov na zaplatenie nedoplatkov na 

členskom za roky 2015 a 2016 a za rok 2017 začať riadne vyberať členské 

a bolo konštatované členstvo v Košickej sekcii v počte 202 sudcov, z toho 

98% nedoplatkov na členských príspevkov je vybratých, za Najvyšší súd SR 

18 členov, informácia o zaplatení členského nebola poskytnutá,  

v Trenčianskej sekcii 52 členov, z ktorých okrem 2 všetci majú nedoplatky 

na členskom uhradené, v Nitrianskej sekcii 60 členov, z toho 7 nemá 

uhradený nedoplatok na členskom a konečný stav členov Bratislavskej sekcii 

nebol uvedený.  

 K tomuto bodu bolo jednohlasne prijaté      

U z n e s e n i e  č. 1 

     Ukladá sa CR ZSS zabezpečiť zaplatenie dlžného členského za rok 2015 

a 2016. 

 V rámci toho bodu boli prejednané prihlášky nových členov JUDr. 

Vladimíra Sopúcha z Okresného súdu Nitra za Nitriansku sekciu, JUDr. 

Zuzany Krivdovej z Okresného súdu Námestovo za Žilinskú sekciu a JUDr. 

Petra Farkaša z Krajského súdu Prešov za Prešovskú sekciu. 

 Súčasne JUDr. Melicher informoval, že aj na Najvyššom súde SR bude 

navýšený počet členov ZSS, ale oficiálne prihlášky prinesie na budúce 

zasadnutie CR ZSS. 

K tomuto bodu bolo jednohlasne prijaté      
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U z n e s e n i e  č. 2 

Konštatuje, že novými členmi ZSS sú JUDr. Vladimír Sopúch, JUDr. 

Zuzana Krivdová a JUDr. Peter Farkaš. 

 

b/ 

  Prezident ZSS podal informáciu o tom, že dňa 14.02.2017 podal 

vyhlásenie a prečítal jeho obsah. 

 K tomuto bodu bolo jednohlasne prijaté      

U z n e s e n i e  č. 3 

     CR ZSS berie na vedomie a súhlasí s postupom prezidenta ZSS a jeho 

písomným vyhlásením zo dňa 14.02.2017. 

 

c/  

Prezident ZSS podal informáciu o priebehu rokovania prezidenta ZSS s  

JUDr. Bajánkovou zo Súdnej rady SR a so zástupcami ZOJ, (JUDr. 

Berthótyovou, JUDr. Javorčíkovou) a JUDr. Ilčinovou a so závermi tohto 

stretnutia, z ktorého vyplynulo, že nedochádza k spolupráci (spoloční 

kandidáti) v súvislosti s voľbami do Súdnej rady SR, keďže prioritná je  

spolupráca ZSS so samosprávou a správou súdov. 

 K tomuto bodu bolo jednohlasne prijaté      

U z n e s e n i e  č. 4 

     CR ZSS berie na vedomie závery stretnutia prezidenta ZSS so zástupcami 

ZOJ. 

 

d/ 

Prezident predložil svoje písomné stanovisko zo dňa 01.03.2017 k 

osočovaniu Súdnej rady. 

 

 

K tomu bolo jednohlasne prijaté  
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U z n e s e n i e  č. 5 

      CR ZSS jednohlasne prijíma a schvaľuje vyhlásenie CR ZSS 

k osočovaniu Súdnej rady SR zo dňa 02.03.2017. 

 

e/ 

Prezident ZSS podal informáciu o jeho účasti na pripomienkovom 

konaní v súvislosti s pripravovanou novelou zákona o sudcoch, na ktorom 

zotrval na písomných pripomienkach CR ZSS z 2. februára 2017 a súčasne 

podal informáciu o liste, ktorý bude publikovaný v súvislosti s pripravovanou 

novelou stavovského zákona o sudcoch v Hospodárskych novinách, ďalej 

podal informáciu o rozhovore, ktorý poskytol RTVS, ktorý mal byť 

odvysielaný dňa 01.03.2017, ktoré informácie a postup prezidenta vzala CR 

ZSS na vedomie. 

 

f/ 

Prezidentom ZSS bola predložená písomná argumentácia k možnému 

podaniu podnetu na disciplinárne konanie na poslanca JUDr. Alojza 

Baraníka pre jeho osočovanie iných ústavných činiteľov, v záujme plnenia si 

povinnosti ZSS k ochrane jej členov a celého sudcovského stavu. 

K tomu bolo jednomyseľne prijaté                               

      U z n e s e n i e  č. 6 

 

    Ukladá sa prezidentovi ZSS vypracovať a predložiť prezídiu ZSS podnet pre 

imunitný výbor NR SR na disciplinárny postih poslanca JUDr. Alojza Baránika 

za osočovanie ústavných činiteľov (sudcov). 

 

 g/ 

Prezident ZSS podal informáciu, že po dohode s predsedom 

a podpredsedom Prešovskej sekcie dal podnet na zvolanie zhromaždenia 

Prešovskej sekcie ZSS dňa 14.03.2017 za účelom obživnutia konania tejto 

sekcie. 

Členovia CR ZSS vzali toto na vedomie. 

 

 

 

 

Rôzne: 
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 JUDr. Melicher oznámil členom CR ZSS, že zasadnutie sekcie na 

Najvyššom súde SR sa bude konať dňa 28.03.2017.  

 

K tomuto bodu bolo jednohlasne prijaté  

 

                                     U z n e s e n i e  č. 7 

      Ukladá sa predsedom a podpredsedom sekcii do ďalšieho zasadnutia 

Celorepublikovej rady pokračovať v komunikácii s orgánmi správy 

a samosprávy súdov na prípravu kandidátov do volieb za členov Súdnej rady 

SR. 

 

   Po vyčerpaní všetkých bodov programu, prezident ZSS poďakoval 

prítomným za účasť a oznámil, že ďalšie zasadnutie CR ZSS sa bude konať 

dňa 06.04.2017 o 13,00 na Krajskom súde v Nitre. 

 

V Nitre, dňa 02.03.2017 

 

Zapísala: JUDr. Lenka Kováčová 

Overil: JUDr. Juraj Sopoliga 

 

 

 

 


